Slagelse, den 8. maj 2016

Bestyrelsesmøde mandag den 25. april 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

Rene V, Jens E, Lars F, Bente, Ejnar
HEP, Kim
Bente

1) Referat fra sidst godkendt.
2) De vigtigste emner:
- Klubhus: Bestyrelsen har godkendt at der arbejdes videre med det nye klubhus
v stadion. Der er nedsat et klubhusudvalg bestående af Poul H., Kim L., Henrik
T. og Rene V. Udvalget er i gang med arbejdsplaner , indhentning af tilbud på
renovering , forsikringsudbetaling, indkøb og opsætning af varmepumpe.
Tidshorizont er mulig ibrugtagning i sensommeren. Vi får brug for bl.a. borde og
stole, og vil forsøge at skaffe noget aflagt. Vi beholder depotlejemål hos Niels
Lien.
-

3)

Gennemgang af punkter fra visionsaften:
Elite: Det vil være praktisk med en talsmand for eliteudvalget.
Træning: Der har været afholdt spændende DGI kursus for holdkaptajner, og
om muligt bliver det et til i efteråret. Magnus Brink er godt i gang efter planen.
Der er planlagt den interne trænerhjælp som foreslået.
Ture: Kvindetur til Silkeborg er under planlægning.
Fester: Sommerfest og klubmesterskab er planlagt.
Andre arrangementer: Fælles deltagelse i eksterne løb: Enhver er velkommen
til at tage initiativer. Vi har pavillioner, telte m.m. man kan tage med.
Opfordringer vil være en god ide.
Generel evaluering af visionsaften: God debatmulighed og mulighed for nye
forslag.Vi vil afholde visionsaften igen til næste år.

Formand - Rene V. :
- Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen: Oversigt gennemtjekkes. Ejnar og
Rene dækker kalenderopdatering.
- Fordeling af opgaver uden for bestyrelsen (tovholdere). Tjekkes.
- F.dk-løbet 2016: Fin dag. Detaljer evalueret i forh.t. næste afholdelse, 2017.
Der er et pænt overskud herfra.
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4)

Næstforqmand – Jens E.:
- Status DGI cup: Vi deltager ikke som medarrangør i DGI sommercuppen. Vi
tager stilling i efteråret i forhold til næste år.
- Teknikkursus med DGI 17/4. Kurset forløb godt og pga. den store tilslutning
planlægger vi et kaptajnkursus mere efter sommerferien.
- Klubture: Der arbejdes på forskellige forslag.

5) Kasserer –Henrik EP
Fraværende
(økonomi)
6) Sekretær – Kim K.
Fraværende
(Trailteam og hjemmeside)
7) Bestyrelsesmedlem – Bente A.
Status ungdomsafdeling: Sæson netop startet op. Bente er bindeled og deltager
bl.a.fremover i trænermøder.
8) Bestyrelsesmedlem Lars F.
- Eliteafdeling status: Lars er bindeled og arbejder på at finde en talsmand blandt
eliten for bl.a.at finde ud af, hvad klub og elite gensidigt kan bruge hinanden til.
9) Bestyrelsesmedlem- Ejner J.
Festudvalg er i gang med planlægning af sommerfest og klubmesterskab.
10) Evt.
11) Næste møde:
mandag d. 13.06.16 : NB kl.19 – 21 hos Niels Lien, Parcelgårdsvej 1.

Bente

